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फाशेय थंडी शोती. हशलाळ्मातरी थंड लायं लाशत शोतं. घयात 
उफदाय आणण आयाभदामक शोतं. जमा आणण ततची आई हदऩा 
हदवमांचा वण, हदलाऱीची तमायी कयत शोती. 



“लडीर घयी कधी मेणाय?” जमाने वलचायरं. 

“फाऱा, तुरा धीय ठेलामरा शला,” आई म्शणारी. 
“अमोध्मेच्मा रोकांवायखा. तुरा भाशीत आशे का? अमोध्मेतीर 
रोकांनी ककती लऴे याभ ऩयतण्माची लाट ऩाहशरी शोती?” 

“ककती लऴष?” 

“चलदा लऴष.” 

“शा तय खूऩ काऱ आशे.” 

“तय, जोऩमतं आऩण लाट ऩशात आशोत, तोऩमतं भी तुरा 
शी कशाणी वांगत.े” 



.....याभाच्मा दषु्ट, वालत्र आईने याजकुभाय याभ आणण त्माची 
वंुदय ऩत्नी वीता मांना लनात याशण्मावाठी ऩाठलरं शोतं. 

 दशा तोंड ंअवणाऱ्मा याषव यालणाने जेवशा वीतरेा फतघतरं 
तवेशा त्मांचा भनात इऴाष जागी झारी. वीता आऩरी ऩत्नी 
अवाली अवे त्मारा लाटू रागरे.. 

तय त्माने एक वुलणष शरयण लनात ऩाठलरं. 

“त ेककती वंुदय आशे,” वीता म्शणारी. 

“भी त्मारा तुझ्मावाठी ऩकडून आणेन,” याभ म्शणारा.  

तो शयणाच्मा भागे धालरा आणण वीता भागे एकटी याहशरी. 

यालण आऩरं दषु्टऩणे शवरा. त्माने वीतरेा ऩकडरं आणण 
उचरून आऩल्मा जादचू्मा यथात ठेलरं आणण आकाळात उडत 
तनघारा.  



“बफचायी वीता,” जमा म्शणारी. “ती घाफयरी शोती का?” 

“शो नक्कीच ती घाफयरी शोती,” जमाची आई म्शणारी. 
“ऩण ती तनबषम आणण चतुय शोती.” 

“का? ततने अवं काम केरं?” 

“यांगोऱी काढता-काढता भी तुरा वांगेन.” 



जमा आणण ततच्मा आईने दायाच्मा वभोय भस्त यंगांनी 
यांगोऱी काढरी.. 

“देलांचे घयात स्लागत कयण्मावाठी यांगोऱी काढरी जात 
अवे,” आई म्शणारी. 

“आणण लडडरांचे.” 

जमाने यांगोऱीत अजून थोड ेयंग बयरे. “शे खूऩ वंुदय आशे,” 
ती म्शणारी. “एका शाया वायख”ं 

“वीत ेजलऱ एक शाय शोता,” आई म्शणारी, “तुरा भाशीत 
आशे ततने काम केरं त?े” 



....वीता वलचाय कयत शोती की, याभारा कवं 
कऱलामचं की ती कुठे आशे त?े भग ततच्मा भनात 
वलचाय आरा. जेवशा यालणाचे एक तोंड ततच्माकड े
नवशतं तवेशा ततनं आऩरा दागगना गळ्मातून 
काढरा.एक–एक करून ततने त्मातरे भणी यथाच्मा 
खारी टाकरे.   

“कदागचत त ेमाच्मा आधाये भाझ्माऩमतं ऩोशचतीर,” 
ततने वलचाय केरा.. 



वीतरेा ळोधण्मावाठी याभ लनात धालू रागरा. भग त्मांची 
बेट वलळार अळा ह्नुभानाळी झारी. 

“शनुभान,” याभ भन्शारा, “तुम्शी वीता रा बगगतरा का?” 
“नाशी, भी नाशी फतघतरं. ऩण आज आकाळातून हशऱ्मांचा ऩाउव 
ऩडत आशे!”  

“ती तय वीतचेी अंगठी आशे,” आकाळाकड ेफघत याभ म्शणारा. 
“ती माच यस्त्माने गेरी अवणाय.” 

“वीतरेा ळोधामरा भी तुम्शांरा भदत कयेन,”  

शनुभान म्शणारा. 



“भरा शनुभान चांगरे लाटतात,” 
जमा म्शणारी. 

“त ेयाभाचे विम मभत्र शोत,े” 
ततची आई म्शणारी. “आऩल्मारा 
वगळ्मांना शनुभाना वायखं शोण्माचा 
िमत्न कयाला रागेर आणण आऩण 
दवुऱ्मांना भदत कयता मारा शली.” 

“शनुभानाने काम केरं?” 



....वीतनेे ऩाडरेल्मा दागगन्मांचा ऩाठराग कयत 
कयत शनुभान आणण लानयांच्मा वेने फयोफय याभ 
वभुदाच्मा काठी ऩोशचरे. वभुद्राच्मा ऩरीकड ेखूऩ दयू 
रंका शोती. श्जथं यालणाचे याज्म शोत.े याभाने 
वभुद्राकड ेफतघतरं. 

“कोणीशी भनुष्म वभुद्र ऩाय करू ळकत नाशी,” त ेम्शणारे. 
“शा खूऩ भोठा आशे. आता भी वीतरेा कळा ळोधू ळकेन?” 

“भी ततथं जाईन आणण वीतरेा ळोधून काढेन,” शनुभानाने 
लचन हदरे. त्माने वभुद्रालरून उडी भायरी. रलकयच त्माने 
वीतरेा ळोधून काढरे, “गचतंा करू नको,” त ेम्शणारे. “याभ 
तुम्शांरा भुक्त कयण्माव मेत आशेत.” 



“ओश, याभ घाई कया,” जमा म्शणारी. 

“आऩल्मारा ऩण घाई कयामरा शली,” ततची आई म्शणारी.. 

“नलीन लऴष वुरु कयण्मावाठी आऩल्मारा नलीन कऩड े
घारामरा शले. चर मे ऩटकन.” 

“हदलाऱीची लेऱ आरी का?” जमाने वलचायरं. 

“जलऱ जलऱ झाराच,” आई म्शणारी.  

“ऩण अजून तय लडीर आरे नाशी.” 

जमाच्मा आईने लऴांकड ेऩाहशरं आणण  

एक दीघष वलाव घेतरा, “आऩल्मारा िाथषना 
कयामरा शली, ज्मा ईवलयाने याभाची काऱजी 
घेतरी तळीच काऱजी तो तुझ्मा लडडरांची 
वुद्धा घेईन.” 



....याभ आता वभुद्राकड ेफघत शोत.े “भी वभुदाच्मा 
ऩरीकड ेकवा जाऊ ळकेन. त ेवलचाय कयत शोत.े” 

तवेशा लरुण देल वभुद्रातून िकट झारे, “यालण खूऩ दषु्ट आशे,” 
लरुण देल म्शणारे, “भी तुम्शांरा भदत कयेन.” याभाने नभस्काय 
केरा आणण वलचायरं, “आऩल्मारा काम कयालं रागेर?” 

“लानयांना वांगा की ऩाण्मात दगड टाका.” 

  



लानय वभुद्रात दगड टाकू रागरे. लरुण देल दगडांना 
ऩाण्मात फुडू देत नवशत.े दगड तयंगू रागरे.   

रलकयच वभुद्रालय के भजफुत ऩूर तमाय झारा.  
शे ऐकून यालणारा क्रोध आरा.  



“भग काम झारं? जमाने वलचायरं. “त्मांच्मात मुद्ध झारं?” 

आईने भान शरलरी, “एक बमंकय मुद्ध झारं.” 

“ओश, भरा आळा आशे की याभ श्जंकरे अवतीर,” जमा 
म्शणारी. 



......याभ आणण लानय वेनाने ककतीतयी हदलव यालण 
आणण त्माच्मा अवुयांफयोफय मुद्ध केरं. अवुय खूऩ बमंकय 
शोत.े भग याभारा यालण हदवरा. त्मांनी वूमाषच्मा िकाळाने 
आणण अग्नीने केरेरा फाण यालणारा भायरा.  

फाण यालणारा रागरा आणण तो 
जमभनीलय ऩडरा.  

मुद्ध वंऩरं. 



याभाने आणण वीतनेे लानयांचे आबाय भानरे. 
त ेजादचू्मा यथालय स्लाय शोलून अमोध्मेरा ऩयत आरे.  



“तवेच लडीर ऩयत आरे तय,” जमा म्शणारी 
फाशेय जोयात लायं लशात शोतं. आणण ऩाउवाचे थेंफ 
णखडकीलय आदऱत शोत.े “आता तय अंधाय झारा 
आशे.” 

“चरा हदले रालू मा,” आई म्शणारी.  

“त ेअंधायारा ऩऱलून रालतीर.” 

जमाने काशी हदले उचररे. एक-एक करून 
ततने आईरा हदले हदरे. ती त्मांना रालत शोती. 
आणण णखडकीच्मा चौकटीलय ठेलत शोती.  

  



“भरा ऩूणष आळा आशे,” आई म्शणारी. “अमोध्मेच्मा 
रोकांनी वुद्धा शेच केरं शोतं.” 

जमाने हदवमांच्मा चभकणाऱ्मा िकाळाकड ेऩाहशरं.  

“शे हदले लडडरांना यस्ता ळोधामरा भदत कयतीर?” 
ततने वलचायरं.  



वगळ्मांनी जमजमकाय केरा. यालणाचा अंत झारा. 
लाईटालय चांगल्माचा वलजम झारा. 

ळेलटी याभ अमोध्मेरा ऩयत आरे. 

....याभ आणण वीतरेा घयचा यस्ता 
दाखलण्मावाठी रोकांनी हदले रालरे आणण  

भळारी ऩेटलल्मा शोत्मा.  



 “..... आणण फघ,” आई शवत म्शणारी, “अजून कोणी 
घयी ऩयत आरं” 

“फाफा!” जमा िवन्नतनेे ओयडरी. “तुम्शी आरात!” 

जमाचे लडीर हदवमांच्मा िकाळाने रखरखणाऱ्मा घयात 
आरे. “गाडी खयाफ झारी शोती.” त ेम्शणारे. “भरा लाटरं 
भी यात्रबय ततथेच पवेन, ऩण कोणीतयी थांफून भरा भदत 
केरी.” 

“जळी ह्नुभानाए 
याभारा भदत केरी 
शोती,” जमा म्शणारी. 



“शो,” जमाचे लडीर 
म्शणारे, “वगळ्मांना 
हदलाऱीच्मा ळुबेच्छा!”  



हशदं ूदीऩालरीचा वण वाजया कयतात. त्माहदलळी नलीन 
लऴाषची वुरुलात शोते. रोक घय वजलतात आणण हदले 

रालतात. आऩल्मा मभत्रांना आणण नातेलाईकांना 
बेटलस्तू देतात. जमावायखं तुम्शी वुद्धा हदले रालू 

ळकतात.  

भातीच ेछोटे हदले 
णखडकीच्त ठेलरे जातात 
आणण देलाचा आमळलाषद 
मभऱाला म्शणून िाथषना 

केरी जाते.  

वाभान: भाती ऩाणी, 
यंग, ब्रळ, भेणफत्ती. 

भुठबय भाती ओरी करून 
मबजला आणण त्माचा एक गोऱा 
तमाय कया.ऩाणी रालून ती 
ओरीच ठेला. 
अगठ्माने दाफून भातीच्मा 
गोळ्मारा एक टोक कया. टोक 
लय आणून लय एका गचत्रात 
दाखलल्मािभाणे तमाय 
कया.खारच्मा बागारा दाफून 
वभतोर कया. आऩरा हदला लाऱू 
द्मा. 

इथं दाखलल्मािभाणे यांगोऱी काढा ककंला आऩल्मा 
भनाने काढा. 
जेवशा यंग लाऱतीर तेवशा तुभचा हदला तमाय 
शोईर.त्मात एक भेणफत्ती ठेला आणण कोण्मा 
भोठ्मा भाणवांच्मा भदतीने ती ऩेटला. 

मभत्रांना आणण नातेलाईकानंा 
ऩाठलण्मावाठी दीऩालरी काडष  

तमाय कया.. 

वाभान: 
ऩातऱ काडाषचे एक ळीट, 
करय-ऩेश्न्वर  

काडषरा भधनू घडी भाया.काडाषच्मा एका फाजूरा 
आऩरा शात ठेला आणण त्मानवुाय काडाषलय येऴा 
आखा.शाताच्मा गचत्राभध्मे यंग बय आणण नभनेु 
फनला . 
काडाषच्मा आता हदलाऱीच्मा ळबेुच्छा अवे मरशा.  

तुम्शांरा लाटरं तय 
हदला आतून फाशेरून 
दोन्शी फाजूने यंगलू 

ळकतात.   

आऩल्मा ऩाशुण्मांच ेस्लागत 
कयण्मावाठी हशदं ूरोक 
यांगोऱीच ेवललध यंगानी 

यंगलतात आणण तांदऱुाच्मा 
वऩठीने वदु्धा यांगोऱी 

काढतात.   


